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คํานํา
ปูทะเลนับเปนสัตวน้ําชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนที่นิยมบริโภคโดย
ทั่วไปเนื่องจากมีรสชาติดี และมีคุณคาทางโภชนะการสูง ผลผลิตปูทะเลสวนใหญไดจากการจับปูใน
ธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลงไปทุกทีเนือ่ งจากความตองการบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกๆป ซึง่ แมวา ใน
ปจจุบันจะมีการนําปูทะเลทีไ่ มไดทง้ั ขนาดและคุณภาพตามทีต่ ลาดตองการ เชน ปูโพรก ปูไขออ นและปู
เล็กมาขุนเลี้ยงตอบางแลวก็ตาม แตยังไมเปนที่แพรหลายเทาที่ควร ทัง้ ทีต่ ลอดแนวชายฝง ทะเลของ
ประเทศไทยนัน้ มีปทู ะเลอาศัยอยูอ ยางชุกชุม ซึง่ แสดงวา ชายฝง ทะเลของเรามีศกั ยภาพในการพัฒนา
เพื่อการเพาะเลีย้ งปูทะเลไดเปนอยางดี ฉะนัน้ การเผยแพรความรูพื้นฐานทางดานชีววิทยาและเทคนิค
การเลี้ยงปูทะเล อันจะเปนประโยชนแกเกษตรในดานการพัฒนาวิธเี พราะเลีย้ งใหไดผลสําเร็จนอกจาก
นี้ยังมีประโยชนในดานการอนุรกั ษพนั ธุป ทู ะเลใหคงอยูต อ ไป

ชีวประวัตขิ องปูทะเล
1. การจําแนกชนิดและลักษณะโครงสราง
Phylum
Mollusca
Class
Crustacea
Family
Portunidae
Genus
Scylla
Species
Scylla serrata Forskal
ปูทะเลมีสว นประกอบของโครงสราง คือ มีสว นหัวกับอกรวมกันเรียกวา Cephalo throra สวนนีจ้ ะ
มีกระดองหอหุม ไว ลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน คือ ลําตัวของปูไดววิ ฒ
ั นาการโดย
เปลี่ยนแปลงไปเปนแผนบางๆ เรียกวา "จับปง" พับอยูใ ตกระดอง จับปงเปนอวัยวะที่ใชเปนที่อุมพยุงไข
ของแมปู(ในระยะที่มีไขนอกกระดอง)นอกจากนี้ยังเปนอวัยวะที่ใชแยกเพศไดอีกดวย กลาวคือ ใน
เพศเมียจับปง จะมีลกั ษณะกวางปลายมนกลมกวาเพศผู ซึ่งมีรูปเรียวและแคบ(ภาพที่ 1) กระดองของ
ปูทะเลมีลักษณะเปนรูปไขและมีหนามเรียงจากตาไปทางดานซาย-ขวาของกระดองดานละ 9 อัน ตา
ของปูทะเลเปนตารวมประกอบดวยตาเล็กๆเปนจํ านวนมากมีความรูสึกไวตอสิ่งเคลื่อนไหวอยูรอบตัว
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และยังมีกานตาชวยในการชูลูกตาออกมาภายนอกเบา และหดกลับเขาไปไดทาให
ํ มนั มองเห็นสิง่ ตางๆ
รอบตัวไดอยางดียง่ิ ขึน้

ปูทะเลมีขา 5 คู ขาคูแ รกอยูห นาสุดมีขนาดใหญมากเปนพิเศษเรียกวา "กามปู" ปลายกามปู
แยกออกเปน 2 งามมีลกั ษณะคลายคีมใชจบั เหยือ่ กินและปองกันตัว ปลายสุดของขาคูท ่ี 2-4 มีลกั ษณะ
แหลมเรียกวา "ขาเดิน" เพราะทําหนาทีใ่ นการเดินเคลือ่ นที่ สวนขาคูท ่ี 5 ซึ่งเปนคูสุดทายเรียกวา "ขา
วายนํ้า" ตอนปลายสุดของขาคูน ม้ี ลี กั ษณะแบนคลายใบพาย ซึง่ ธรรมชาติสรางมาใหเพือ่ ความสะดวก
ในการวายนํา้
ปูทะเล มีเลือกสีฟา ใสๆ มีสารประกอบพวกทองแดงปนอยูใ นเลือก เมือ่ ไดรบั บาดเจ็บ เชน
กระดองแตก หรือกามหลุด เลือดใสๆจะไหลออกมามีลกั ษณะขนๆ เมือ่ โดนความรอนจะกลายเปนสี
ขาวขุน คลายครีม
สําหรับอวัยวะภายในทั้งหมด ไดแก หัวใจ กระเพาะอาหาร ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ ฯลฯ
จะรวมกันอยูภ ายในกระดอง
2. แหลงทีอ่ ยูอ าศัยและการแพรกระจายของปูทะเลในประเทศไทย
ปูทะเล มีชอ่ื สามัญทีแ่ ตกตางกันไปตาม
แตละทองถิน่ เชน ปูทะเล ปูดํา ปูขาว
ปูทองหลาง ปูทองโหลง ปูทองแดง
เปนตนและถึงแมวา จะมีลกั ษณะภายนอก
และพฤติกรรมบางอยางทีส่ งั เกต พบวา
แตกตางกัน เชน ปูขาว และปูดาํ นัน้ มี
ความแตกตางทีเ่ ห็นไดชดั คือ สีลําตัวโดย
ที่ปูดาจะมี
ํ สเี ขมคอนขางคลํ้า มีนสิ ยั ดุรา ย
กวาปูขาว ซึง่ มีสเี ขียวขีม้ า จางๆและดุรา ย
นอยกวา
อยางไรก็ตามลักษณะที่
แตกตางกันดังกลาวนัน้ อาจจะเนือ่ งมา
อาศัยทีแ่ ตกตางกันและเนือ่ งจากยังไมมี
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ขอมูลทางวิชาการทีส่ นับสนุนวาลักษณะทีแ่ ตกตางกันดังกลาวนัน้
แสดงชนิด (Species) ที่แตกตางกัน
ดังนัน้ ปูทะเลที่พบในประเทศไทย จัดอยูใ นชนิด Scylla serrata Forskal ปูทะเลพบกระจายอยูทั่วไปใน
แหลงนํากร
้ อย ปาชายเลน และปากแมนาที
ํ้ ม่ นี ้าทะเลท
ํ
วมถึง โดยขุดรูอยูต ามใตรากไม หรือ เนินดิน
บริเวณชายฝงทะเลทั้งฝายอาวไทยและอันดามัน (ภาพที่ 2) โดยเฉพาะที่ชุกชุมในบริเวณที่เปนหาดโคลน
หรือเลนที่มีปาแสม และโกงกาง ตัง้ แตอา วไทยฝง ตะวันออก อันไดแก จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี
บริเวณอาวไทยตอนใน ไดแก สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและ อาวไทยฝงตะวันตกมีชุกชุม
ที่จังหวัดชุมพร ประจวบคีรขี นั ธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สวนทีฝ่ ง อันดามันมีชกุ ชุม
ที่จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา และสตูล เปนตน
3. วงจรชีวติ ของปูทะเล
ปูทะเลเปนสัตวนากร
้ํ อยประเภทหนึ่งที่มีการอพยพ
ยายถิ่นเพื่อการแพรพันธุ โดยปูเพศเมียจะอพยพ
จากแหลงหากินในบริเวณเขตนํากร
้ อย ออกไปวาง
ไขในทะเล ซึ่งจากการอพยพนี้จะมีขึ้นภายหลังจาก
ที่ไดผานการจับคูผสมพันธุแลว และในขณะทีก่ าลั
ํ ง
เดินทางสูทะเล ปูบางตัวอาจจะปลอยไขออกมาไวท่ี
สวนทองแลวก็ได ชูชาติ, 2528 ไดอา งถึงการ
ศึกษา Hill ในป ค.ศ. 1975และ1983 จึงกลาววา
ลูกปูวยั ออนมีอยู 2 ระยะ ไดแก ระยะ Zoea 1-5
และ Megalopa 1 ระยะ
ในระยะ Zoea เปน
ระยะที่ระยางควายนํายั
้ งไมอยูใ นสภาพทีจ่ ะใชงานได จึงลองลอยหากินไปตามกระแสนํา้ เมื่อเขาระยะ
Megalopa จะมีการวายนําสลั
้ บกับการหยุดเกาะอยูก บั ทีเ่ ปนครัง้ คราว ซึง่ ถือไดวา ระยะนีเ้ ริม่ มีการแพร
กระจายเขามาหากินในบริเวณนํากร
้ อย เมื่อลูกปูลอกคราบจากระยะ Megalopa เปนตัวปูทม่ี ลี กั ษณะ
เหมือนพอแมทุกประการ จะทองเทีย่ วหากินอยูใ นแหลงนํากร
้ อยไดอยางอิสระ หลังจากนัน้ ปูเพศเมีย
ที่สมบูรณเพศและผานการจับคูผสมพันธุแลว จะอพยพออกไปวางไขเชนเดียวกับแมของมันเปนวัฎจักร
เชนนีส้ บื ไป (ภาพที่ 3)
4. อาหารและลักษณะการกินอาหาร
ปูทะเลเปนสัตวออกหากินในเวลากลางคืนโดยออกจากที่หลบซอน หลังจากดวงอาทิตยตกไป
แลวประมาณ 1 ชั่วโมง และเขาที่หลบซอนกอนหนาดวงอาทิตยขึ้นเพียงเล็กนอยหรือหลังจากนั้น
ประมาณ 30 นาที ดังนัน้ แสงและอาหารจึงมีอทิ ธิพลตอการปรากฎตัวอยูภ ายนอกทีห่ ลบซอน สําหรับ
อาหารทีต่ รวจพบในกระเพาะอาหารของปูทะเล ไดแก หอยฝาเดียว หอยสองฝา กุง ปู ปลา และเศษพืช
ซึ่งปูจะชอบกินปูดว ยกันเองมากทีส่ ดุ และจากการทดลองดังกลาวยังใหขอ สังเกตวา ปกติแลวปูทะเลจะ
ไมกินอาหารทีม่ กี ารเคลือ่ นที่ หรือ สามารถหลบหลีกไดดี เชน ปลาและกุง อยางไรก็ตามจากประสบ
การณการขุนปูทะเลในบอดิน พบวา ปูจะออกจากทีห่ ลบซอนเมือ่ ไดรบั นําใหม
้
และสามารถใหอาหารได
ทันทีหลังจากเก็บนํ้าเต็มบอแลว
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เมือ่ ปูทะเลกินอาหาร พบวา อวัยวะสําคัญที่ใชในการดักจับเหยื่อ และตรวจสอบวัสดุตา งๆ วา
เปนอาหารหรือไม คือ สวนปลอยของขาเดิน อาหารจะถูกสงเขาไปในปากผานไปถึงกระเพาะแลวออกสู
ลําไสใหญ ซึง่ ทอดผานจับปง ในทีส่ ดุ กากอาหารจะถูกถายออกมาทางปลองปลายสุดของจับปง
การเลือกแหลงหากินของปูทะเลนัน้
ปูแตละวัยหากินในอาณาบริเวณทีแ่ ตกตางกัน กลาวคือ
ปูวัยออน (Juvenile ขนาก 20-99มิลลิเมตร) เปนกลุม ทีห่ ากินในบริเวณปาเลนและอาศัยอยูใ นบริเวณ
นี้ขณะทีน่ าทะเลได
้ํ
ลดลงแลว ปูวัยรุน (Subadult ขนาด 100-140 มิลลิเมตร) เปนพวกตามการขึน้
ของนํ้าเขามาหากินในบริเวณปาเลนและกลับลงสูท ะเลไปพรอมๆกับนําทะเล
้
และปูโตเต็มวัย (Adult
ขนาดตั้งแต 150 มิลลิเมตรขึน้ ไป) มีการแพรกระจายเขามาหากินพรอมกับระดับนําที
้ ส่ งู ขึน้ เชนกัน
แตสว นใหญจะตระเวนอยูใ นระดับลึกกวาแนวนําลงตํ
้ าสุ
่ ด (Subtidal level)
5. การเจริญเติบโต
ปูทะเลเจริญเติบโตยอาศัยการลอกคราบ เนือ่ งจากกระดองของปูเปนสารประกอบพวกหินปูนที่
มีความแข็งแรงมาก จึงไมสามารถยืดขยายตัวออกไปได เมือ่ เจริญเติบโตเต็มที่ คือ มีเนือ้ แนนเต็ม
กระดอง ก็จะมีการลอกคราบเพือ่ ขยายขนาด (การเพิม่ นําหนั
้ กและขนาดตัว) โดยการสรางกระดองใหม
มาแทนที่ ระยะเวลาในการลอกคราบของปูจะเพิม่ มากขึน้ ตามอายุของปู (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขอมูลการเจริญเติบโตของปูทะเล Scylla serrate Forskal
ความกวางกระดอง
ลําดับ
ระยะเวลา ระยะเวลาจาก คาเฉลีย่ ขนาด
คราบ
หลังฟกไข
คราบกอน
คราบที่เพิ่มขึ้น
ตําสุ
่ ด
เฉลีย่
สูงสุด
3.6
3.4
3.3
7
30
1
1.7
5.3
5.1
4.8
4
34
2
1.7
7.5
6.8
6.0
4
38
3
2.4
10.3
9.2
8.0
6
44
4
2.9
13.6
12.1
11.3
8
52
5
3.3
14.9
15.4
13.9
8
60
6
3.2
19.5
18.6
15.8
11
71
7
4.9
25.8
23.5
19.8
11
82
8
5.9
32.9
29.4
26.0
15
97
9
6.7
42.7
36.1
32.6
16
113
10
7.2
48.4
43.3
40.7
22
135
11
7.7
57.3
51.0
45.0
30
165
12
9.1
66.5
60.1
53.4
30
195
13
10.7
80.6
70.8
62.5
36
231
14
14.7
97.2
85.4
75.6
50
281
15
114.2 14.6
99.7
89.8
57
338
16
6.3
110.8
106.0
97.3
77
415
17
7.3
119.5
113.3
107.0
108
523
18
หมายเหตุ : ระยะเวลา = วัน ขนาด = มิลลิเมตร
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เมื่อปูทะเลลอกคราบใหมๆนัน้ กระดองใหมจะนิม่ ผิวเปลือกยนเรียกวา "ปูนม่ิ " ซึง่ ตอมาจะคอยๆ
ตึงและแข็งตัวขัน้ ในระยะทีเ่ ปนปูนม่ิ จะเปนระยะทีป่ มู คี วามออนแอมากทีส่ ดุ แทบจะเคลื่อนไหวไมได
จึงตองหาที่หลบซอนตัวใหพนจากศัตรู ระยะเวลาตัง้ แตลอกคราบหลบซอนจนกระทัง้ กระดองใหมแข็ง
แรงสมบูรณเต็มทีแ่ ลวสามารถออกมาจากทีซ่ อ นไดกนิ เวลาประมาณ 7 วัน ปูทะเลในเขตรอนจะใช
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขัน้ สมบูรณเพศ ประมาณ 1.5 ป สําหรับขนาดสมบูรณเพศของปู
ทะเลนัน้ มีรายงานการศึกษา ดังตอไปนี้
สําหรับรายงานจากประเทศมาเลเซีย พบวา ปูเพศมียที่เริ่มมีการจับคู (mating) เปนปูลําดับ
คราบที่ 16 17 และ 18 โดยมีขนาดความกวางกระดองประมาณ 9.9-11.4 เซนติเมตร, 10.5-10.7
เซนติเมตร และ 10.7 เซนติเมตร ตามลําดับ ในประเทศไทยพบปูอมุ ไขมขี นาดความกวางกระดองอยู
ในชวง 9.37-12.70 เซนติเมตร
ปูทะเลในประเทศอาฟริกาใต ปูจะจับคูเ มือ่ ปูเพศผูม คี วามกวางกระดอง 14.1-16.6 เซนติเมตร
สวนเพศเมียมีความกวางกระดอง 10.3-14.8 เซนติเมตร สวนปูทะเลบริเวณปาชายเลนบางลา จ.
ภูเก็ต ปูทะเลเพศเมียขนาดตัง้ แต 11 เซนติเมตรขึน้ ไปจะเริม่ มีการพัฒนารังไขหรือมีความสมบูรณเพศ
สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมตอการเจริญเติบโตของปูทะเลนัน้ จากรายงานการทดลองเพาะฟกปู
ทะเลสามารถสรุปไดดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ภาวะสิง่ แวดลอมบางประการสําหรับการเพาะฟกปูทะเล
ระยะ
ความเค็ม อุณหภูมิ
ผูศ กึ ษา
Zoea-Megalopa
32
28-30 สมิง ทรงถาวรทวี และคณะ, 2522
ประเทศไทย
Zoea
17.5
10-25 Hill, 1974 (อางตามชูชาติ, 2528
ประเทศออสเตรเลีย
1st instar-7th instar
21-27
Ong, 1966 ประเทศมาเลเซีย
อยางไรก็ตาม ความเค็มในบริเวณแหลงนํากร
้ อยทีพ่ บปูทะเลจะมีความผันแปรคอนขางมาก คือ
อยูในชวงประมาณ 10-36 ppt. (สวนในพัน)
6. ฤดูกาลผสมพันธุแ ละวางไข
สําหรับฤดูกาลวางไขผสมพันธุข องปูทะเลนัน้ อยูใ นชวงเดือนกันยายน-ธันวาคมและพบแมปูจะ
มีไขในระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม ปูดํามีไขชุกชุมระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รายงานวา
ปูทะเลสามารถวางไขไดตลอดทัง้ ป โดยจะวางไขชกุ ชุมทีส่ ดุ ในระหวางเดือน สิงหาคม-ธันวาคม
ไขของปูทะเลจะมีสสี ม แดง เมือ่ ไขแกขน้ึ จะเปนสีนาตาลเกื
้ํ
อบดํา ซึง่ ถูกปลอยออกมานอก
กระดองบริเวณใตจับปง ไขนอกกระดองของปูทะเลมีนาหนั
้ํ กประมาณ 45.33 กรัม มีจานวนประมาณ
ํ
1,863,859 ฟอง โดยเฉลีย่ แลวปูทะเลโตเต็มทีต่ วั หนึง่ จะมีไข จํานวนประมาณ 2,228,2022,713,858 ฟอง
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แมวาการเลี้ยงปูทะเลในประเทศไทย จะมีมานานกวา 20 ปแลวก็ตาม การทําฟารมเลีย้ งปูทะเล
เพิ่งเริ่มทํากันอยางจริงจังมาเมือ่ ไมนานนี้ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดภายนอกมีความตองการปูทะเลสูงขึน้
ทําใหปขู ายไดราคาดี และทํากําไรใหแกผูเลี้ยงไดไมแพการเลี้ยงสัตวนํ้าอืน่ ๆ

การเลีย้ งปูทะเล
วิธีการเลี้ยงปูทะเลที่นิยมทํากันมีอยู 2 วิธี ไดแก
1. เลีย้ งโดยวิธขี นุ
วิธีขุนปู หรือการขุนปูทะเล หมายถึงการนําปูทม่ี ขี นาดตัง้ แต 1-4 ตัว/กก. ขณะทีย่ งั เปนปู
โพรก (ปูที่เนื้อไมแนนยังมีปริมาณนํ้าอยูใ นเนือ้ มาก)
และปูเพศเมียทีม่ ไี ขออ นมาขุนเลีย้ งเปนระยะ
เวลาประมาณ 20-30 วัน ก็จะไดปเู นือ้ แนนและปูไขแกซง่ึ เปนทีต่ อ งการบริโภคตลาด โดยมีขน้ั
ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ก. การเลือกทําเล
หลักในการพิจารณาการเลือกทําเลขุนปูทะเล มีดงั นี้
(1) อยูใ กลแหลงนํากร
้ อย (ความเค็ม 10-30 ppt.)
(2) เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากการขึ้น-ลงของนําทะเล
้
โดยที่นํ้าไมทวมบอขณะเมือ่ นําทะเลมี
้
ระดับสูงสุด และสามารถระบายนําได
้ แหง เมือ่ นําลงตํ
้ าสุ
่ ด
(3) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมสะดวก
(4) สภาพดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สามารถเก็บกักนําได
้ ดี
(5) เปนแหลงที่สามารถจัดหาพันธุปูทะเลไดสะดวก
(6) เปนบริเวณที่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ และมลภาวะ
ข. การสรางบอ
บอที่นยิ มเลีย้ งปูทะเลโดยทัว่ ไปเปนบอดิน ซึ่งมีหลักการสรางบอ ดังนี้
(1) ควรมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 200-600 ตารางเมตร
(2) ขุดรองรอบบอลึกประมาณ 80 เซนติเมตร กวางประมาณ 1 เมตร (เพือ่ ความสะดวกในการ
จับปู) ความลึกของบอประมาณ 1.5-1.8 เมตร
(3) ประตูนามี
้ํ ประตูเดียว (ทําเหมือนประตูนากุง ) (ภาพที่ 4) หรือฝงทอเอสลอนเสนผาศูนย
กลางประมาณ 10 นิว้ ทอเดียวโดยใชฝาเปด, ปดก็ได ซึง่ ใชเปนทางระบายนําเข
้ า-ออก ทางเดียวกัน
(4) บริเวณคันบอและประตูนาใช
้ํ ไมไผผาซีก อวนมุง เขียว หรือแผนกระเบือ้ งปกกัน้ โดยรอบ เพื่อ
ปองกันการหลบหนีของปู โดยสูงจากขอบบอและประตูประมาณ 0.5 เมตร (ภาพที่ 5)
(5) ใชตระแกรงไมไผ ขนาดกวางของซีกไม 1-1.5 นิว้ หางกันไมเกินซีล่ ะ 1 เซนติเมตร กัน้ ตรง
ประตูระบายนํา้ (ภาพที่ 6)
ค. การเตรียมบอและการจัดการบอ
(1) ถาเปนบอใหมควรทําความสะอาดบริเวณรอบบอ กําจัดวัชพืช ลอกเลนกนบอถมรอยรัว่
ตามคันบอ แลวโรยปูนขาวในบริเวณประมาณ 60 กก./ไร ใหทั่วพื้นเพื่อฆาเชื้อโรค
(2) กักเก็บนํ้าในบอ ลึกประมาณ 1 เมตร
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(3) ถายเปลีย่ นนํ้าทุกวันที่สามารถกระทําได (ในปริมาณ 3/4 หรือแหงบอ)

ง.การรวบรวมพันธุ
ผูเลี้ยงจะซื้อพันธุจากพอคาสัตวซึ่งรับซื้อปูมาจากชาวประมง โดยที่ปูเหลานี้ถูกชาวประมงจับมา
ดวยเครือ่ งมือหลายชนิด เชน อวนลอยปู แรวปู ลอบปู หนวงปู ตะขอเกีย่ วปู โดยที่ปูโพรกจะมี
ขนาดประมาณ 1-4 ตัว/กก. และปูไขออ นมีขนาดประมาณ 1-3 ตัว/กก. ซึง่ ในการพิจารณาเลือกปู
นั้นควรจะเปนปูทม่ี รี ะยางคสมบูรณอยางนอยมีกา ม 1 กาม เนือ่ งจากปูทไ่ี มมกี า มถึงแมจะมีไขแกกม็ ี
ราคาตํา่
จ. การปลอย และการจัดการดานอาหาร
การปลอยปูลงขุนในบอ โดยทัว่ ไปนิยมปลอยปูดว ยอัตราความหนาแนนประมาณ 2-3 ตัว/ตรม.
โดยกอนทีจ่ ะปลอยปูลงในบอเลีย้ ง จะใชนาในบ
ํ้
อรดตัวปูใหชมุ
เพื่อใหปูปรับสภาพรางกายใหเขากับ
สภาพแวดลอมในบอ จากนัน้ จึงตัดเชือกมัดปูออกปลอยใหปคู ลานในบอ
ขณะเลีย้ งมีการดูแลและเปลีย่ นถายนําทุ
้ กวัน ซึง่ บอเลีย้ งปูจะสรางในทีท่ ส่ี ามารถเปดใหนาทะเล
้ํ
ไหลเขาออกไดโดยตรงในขณะนํ้าขึน้ และในการระบายนําจะระบายในช
้
วงนําลงจนเกื
้
อบแหงบอ เหลือ
ประมาณ 10 เซนติเมตร (เพือ่ ใหปฝู ง ตัวหลบความรอนและศัตรูได) ระดับนําในบ
้
อมีความลึกประมาณ
1 เมตรตลอดระยะเวลาเลี้ยง ผูเ ลีย้ งจะตองหมัน่ ดูแลแนวรัว้ กัน้ รอบบอและตะแกรงประตูนาให
้ํ อยูใน
สภาพดีอยูเ สมอเพือ่ ปองกันการหลบหนีของปู
การใหอาหารนั้นจะใหอาหารสดวันละครัง้ ในตอนเย็นหรือหลังกักเก็บนําเต็
้ มบอโดยสาดใหทั่วบอ
หรือสาดใสในถาดอาหารที่วางไวรอบบอ ซึง่ อาหารทีน่ ยิ มเลีย้ งปูมอี ยูด ว ยกัน 2 ชนิด คือ ปลาเปด และ
หอยกะพง โดยตองรูจ กั หลักการจัดการเรือ่ งอาหาร ดังนี้
(1) ปลาเปด หาซื้อไดจากแพปลา ซึง่ เปนปลาเบญจพรรณสด นํามาสับเปนชิน้ เล็ก ๆ ประมาณ
1-2 นิว้ อัตราการใหประมาณ 7-10% ของนําหนั
้ กปู หรือโดยเฉลี่ยจะใหปลาเปด 1 ชิ้น ตอปู 1 ตัว
สําหรับปลาเปดสามารถเก็บไวเผือ่ วันตอไปได โดยหมักเกลือเก็บไวในภาชนะที่ปดมิดชิด เชน ถัง
พลาสติก โอง เปนตน โดยใชเกลือประมาณ 10% ของนําหนั
้ กปลาเปด
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(2) หอยกะพง หาซือ้ ไดจากชาวประมง โดยจะใหหอยกะพงประมาณ 40% ของนําหนั
้ กปูแตทั้ง
นี้ควรจะทําความสะอาดกนอนํามาใหเปนอาหารปู
สําหรับการขุนเลีย้ งปูโพรกใหกลายเปนปูเนือ้ แนนและปูไขแกนน้ั ใชระยะเวลาประมาณ 25-35 วัน
ฉ. การเก็บเกีย่ วผลผลิต
เมือ่ ขุนปูทะเลจนไดคณ
ุ ภาพตามทีต่ ลาดตองการแลว ผูเลี้ยงจะทําการจับปูทะเลโดยมีวิธีการจับ
ดังนี้
(1) การตักปูเลนนํา้ วันที่จับปูทะเลเปนวันที่ระดับนํ้าทะเลขึน้ -ลงสูง เพราะสามารถระบายนํา้
ไดหมดบอและสะดวกตอการจับผูเลี้ยงจะระบายนํ้าจนแหงบอแลวเปดนํ้าเขาในชวงนํ้าขึ้นปูจะมารับนํ้า
ใหมบริเวณตระแกรงหนาประตูนาํ้ จากนัน้ ใชสวิงดามยาว(ภาพที่ 7) ตักปูขน้ึ มาพักในถัง แลวจึงใช
เชือกมัด (ภาพที่ 8) วิธนี เ้ี ปนการจับปูในวันแรกๆ ของการเก็บเกีย่ วผลผลิตเพือ่ ลดปริมาณปูในบอแมวา
วิธีการนี้จะไมสามารถจับปูไดหมดบอแตจะลดความเสียหายจากการบอบชําของปู
้
ไดเปนอยางดี

(2) การจับนําแห
้ ง หรือ คราดปู โดยการระบายนําให
้ หมดบอแลวใชคนลงไปคราดปูดว ย
คราดเหล็ก (ภาพที่ 9) แลวลําเลียงปูขน้ึ จากบอดวยสวิงดามสัน้ (ภาพที่ 10) เพือ่ มาพักจากนัน้ จึงลาง
ใหสะอาดกอนการมัด
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(3) การเกีย่ วปูในรู (ตอเนื่องจากการใชคราดปู) เมือ่ คราดปูบริเวณพืน้ ลานบอหมดแลวจะ
เหลือปูในรู ตองใชตะขอเกีย่ วปูใสสวิงแลวจึงนําไปมัดดวยเชือก
ผลผลิตที่ไดจากการขุนปูทะเลจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประมาณ โดยเฉพาะในเรือ่ งการดูแล
เอาใจใสทง้ั ในเรือ่ ง การใหอาหารคุณภาพนํา้ และสภาพบอ เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปจะใหผลผลิต
ประมาณ 80-95%
ช. ตนทุนและผลตอบแทนของการขุนปูทะเล
ตารางที่ 3 เปนตัวอยางตนทุน และผลตอบแทนของการขุนปูทะเลที่ จ.สุราษฎรธานีในบอขนาด
369 ตารางเมตร ใชเวลาเลีย้ ง24 วัน ตามตารางที่ 3 และ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3 ตนทุนการขุนปูทะเลตอฟารมตอรอบ
รายการ

บาท/ฟารม

1. ตนทุนผันแปร
11,492.50
คาพันธุป ู
1,935.10
คาอาหาร
18.90
คานํามั
้ นเชือ้ เพลิง
906.00
คาจางแรงงาน
52.60
คาเชือกมัดปู
75.79
คาภาชนะบรรจุ
25.00
คาซอมเครือ่ งมืออุปกรณ
200.80
คาลอกเลน, ซอมแซมบอ
289.00
คาขนสง
67.00
เบ็ดเตล็ด
15,062.69
รวมตนทุนผันแปร
2. ตนทุนคงที่
คาเสือ่ มราคาของบอและรัว่
464.35
คาเสือ่ มราคาอุปกรณ
105.80
คาใชที่ดิน
453.12
รวมตนทุนผันแปร
1,023.27
3. ตนทุนคาเสียโอกาสการใชปจ จัยการผลิตของตนเอง
แรงงานครัวเรือน
2,674.00
ดอกเบีย้ ลงทุนในตนทุนผันแปร
1,244.49

บาท/กก.

รอยละของตน
ทุนทั้งหมด

49.87
8.40
3.93
3.93
0.23
0.33
0.11
0.87
1.25
0.29
69.21

57.24
9.64
0.09
4.51
0.27
0.38
0.12
1.00
1.44
0.33
75.02

2.02
0.64
1.97
4.45

2.31
0.53
2.26
5.10

11.60
5.40

13.32
6.20
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ดอกเบีย้ ลงทุนในตนทุนคงที่
รวมตนทุนคาเสียโอกาสทั้งหมด
รวมตนทุนทั้งหมด

71.78
3,990.27
20,076.23

0.31
17.31
90.97

0.36
19.88
100.00

ตารางที่ 4 ผลผลิตและผลตอบแทนของฟารมตอรอบการขุนปูทะเล
เฉลีย่ ตอฟารม
เฉลีย่ ตอกิโลกรัม
รายการ
ผลผลิต (กก.)
230.44
24,339.00
105.62
รายไดทั้งหมด (บาท)
ผลตอบแทน (บาท)
40.25
9,276.31
กําไรดําเนินการ
35.81
รายไดสุทธิ
8,253.04
6.89
ผลตอบแทนตอเงินทุนและการจัดการ
1,588.777
18.50
กําไรสุทธิ
4,262.777
อัตราสวนผลตอบแทน
23.30
กําไรสุทธิตอ ตนทุนผันแปร (%)
21.23
กําไรสุทธิตอ ตนทุนทัง้ หมด (%)
17.51
กําไรสุทธิตอรายไดทั้งหมด (%)
2. การเลีย้ งโดยวิธอี นุบาลลูกปู
การเลี้ยงโดยวิธอี นุบาลลูกปูทะเล หมายถึง การนําปูขนาดเล็กทีม่ นี าหนั
้ํ กนอย คือ ขนาด
ประมาณ 6-10 ตัว/กก. มาเลีย้ งในระยะเวลาตัง้ แต 1 เดือนขึน้ ไปจนไดปขู นาดใหญ (โดยการลอก
คราบ) และมีเนือ้ แนนหรือปูไขกต็ ามทีต่ ลาดตองการ
ปจจุบันการเลี้ยงปูทะเลโดยวิธีนี้ยังไมเปนที่นิยมแพรหลาย ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากตองใชระยะเวลา
เลี้ยงนานกวา ทําใหตอ งใชความระมัดระวังเอาใจใสในการดูแลมากโดยเฉพาะระยะทีป่ ลู อกคราบแต
ละครั้งจะมีการกินกันเอง
อีกทัง้ ไดรบั ผลตอบแทนชาซึง่ ยอมสงผลตอภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรทีม่ รี ายไดนอ ย อยางไรก็ตามไดมรี ายงานการเลีย้ งปูทะเล โดยวิธอี นุบาลจากลูกปู
ขนาดเล็กของนักวิชาการประมง ซึ่งทําการทดลองไวในป 2532 โดยไดนําปูทะเลขนาด 7-10 ตัว/กก.
ปลอยลงเลี้ยงในบอดินขนาด638 ตารางเมตร ดวยอัตราความหนาแนน 1.7 ตัว/ตารางเมตร ใหปลา
เปดเปนอาหารวันละ 2 มือ ๆ ละ 5% ของนําหนั
้ กตัว ใชระยะเวลาเลีย้ งประมาณ 77 วัน ไดผลผลิต
(นํ้าหนักทีจ่ บั คืนได) ประมาณรอยละ 55.28
ปูทจ่ี บั คืนไดมขี นาดความกวางประดองและนําหนั
้ ก
เฉลี่ยในแตละตัวเพิม่ ขึน้ 2.2 เซนติเมตร,98.89 กรัมในปูเพศเมีย และ 1.7 เซนติเมตร 138.449 กรัม
ในปูเพศผู ซึง่ จากรายงานการทดลองนีไ้ ดผลผลิตคอนขางตํ่า โดยไดกาไรสุ
ํ ทธิเปนเงิน 2,594 บาท
ผลทดลองเลีย้ งปูทะเล(ปูดํา) จากจังหวัดระนอง โดยนําปูตวั ละ 50-155 กรัม มาปลอยลงเลีย้ ง
ในบอพื้นที่ 638 ตารางเมตรและ 800 ตารางเมตร โดยมีอตั ราปลอย 0.6 และ 0.8 ตัว ตอตารางเมตร
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ตามลําดับ ใหหอยกะพงในปริมาณ 40% ของนําหนั
้ กตัว วันละครัง้ ในตอนเย็น ใชระยะเวลาในการเลีย้ ง
2 เดือน อัตราการจับคืน (จํานวนตัว) รอยละ 57.63 ไดผลกําไร 547 บาท
การเลี้ยงปูทะเลยังมีลูทางที่นาจะทํารายได หรือผลตอบแทนสูง หากมีการพัฒนาการเลี้ยง และ
เอาใจใสดูแลใหมากขึ้น เนือ่ งจากปูเปนสัตวนาที
้ํ ป่ ลอยลงเลีย้ งไดอยางตอเนือ่ ง โดยเราสามารถคัดขนาด
ปูที่ตองการขึ้นมาจําหนายไดตลอดเวลาดวยวิธกี ารจับปูเลนนํ้า ซึง่ จากผลการทดลองดังกลาวไดขอเสนอ
แนะไวดงั นี้ คือ
1. ควรนําปูทะเลทีม่ ขี นาดนําหนั
้ กตัวมากกวา 120 กรัม หรือในระยะคราบที่ 15-16 ในตาราง
ที่ 1 เนื่องจากเมือ่ ลอกคราบแลวจะไดปตู ามขนาดทีต่ ลาดตองการในเวลาทีไ่ มมากนัก คือ ประมาณ 2
เดือน
2. ควรควบคุมปริมาณ และวิธีการใหอาหารที่เหมาะสม โดยนําอาหารใสในภาชนะรองรับทีว่ าง
กระจายไวรอบบอ เพือ่ ปองกันเศษอาหารทีเ่ หลือเนาเปอ ยหมักหมมกนบอ อันจะเปนสาเหตุใหกน บอ
เนาเสีย เนื่องจากปูมกั จะฝงตัวตามพืน้ กนบอ และนอกจากนีค้ วรตรวจสอบปริมาณอาหารใหเพียงพอตอ
ความตองการของปู โดยเพิม่ ความถีใ่ นการใหอาหารใหมากขึน้ หรือ ลดปริมาณอาหารในชวงทีม่ กี าร
ลอกคราบ เปนตน
3. หมัน่ ตรวจสอบการเจริญเติบโตอยูเ สมอ อยางนอยสัปดาหละครัง้ เพื่อคัดปูที่ไดคุณภาพตาม
ตองการขึ้นจําหนาย และปลอยปูลงเลีย้ งตอไปไดอกี อยางตอเนือ่ ง
4. ศึกษาคุณภาพนํา้ และสภาพบอใหดีอยูเสมอ
ขั้นตอนในการดําเนินการเลีย้ งปูทะเล ไมวา จะเปนการเตรียมบอ การจัดการบอและการเก็บเกี่ยว
นั้น มีวิธีการเชนเดียวกันกับการขุนปูทะเลดังไดกลาวมาแลว

ปญหาและอุปสรรคในการเลีย้ งปูทะเล
ปญหาและอุปสรรคในการเลีย้ งปูทะเล สรุปไดดงั นี้
1. ขาดแคลนพันธุป ใู นบางฤดูกาล ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนือ่ งตลอดทัง้ ป
2. การขโมย
3. การตลาดซึง่ ถูกกําหนดราคาขาย-ซื้อโดยแพสัตวนาํ้ ทําใหในชวงทีม่ ปี มู ากราคาปูจะตกจน
ผูเลีย้ งประสบการขาดทุน
4. ศัตรู ทัง้ ในกรณีการกินกันเอง หรือ ทํารายกันเองของปูและพยาธิ เปนตน ทําใหอตั ราการ
รอดตายตํา่ (ในกรณีทไ่ี มมกี ารจัดการทีด่ )ี
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจาก ปูทะเลเปนสัตวนาที
้ํ ่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ทีม่ คี วามสําคัญไมยิ่งหยอน
กวาสัตวนาประเภทอื
้ํ
น่ ๆอีกทัง้ คุณคาโภชนาการ และเนือ้ มีรสดี ทําใหปทู ะเลไดรบั ความนิยมในการ
บริโภคสูง ดังนั้น ความตองการของตลาดจึงมีปริมาณมากขึน้ เปนลําดับ การจับปูทะเลจากธรรมชาติ
เพียงอยางเดียว ยอมไมเพียงพอตอบสนองความตองการดังกลาวได จึงไดมกี ารเพาะเลีย้ งปูทะเลขึน้
เพื่อใหไดปทู ะเลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณตามความตองการ
ปริมาณความตองการบริโภคทีเ่ พิม่ มากขึน้ นัน้ ยอมสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของพันธุป ู
ทะเลในธรรมชาติอยางหลีกเลีย่ งไมได การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลจึงควรกระทําไปพรอมๆกับการ
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อนุรักษพันธุ เพื่อใหทรัพยากรสัตวนาประเภทนี
ํ้
้ดํารงอยูต อ ไปในนานนํ้า รัฐบาลจึงไดกาหนดมาตรการ
ํ
ในการอนุรักษพนั ธุป ธู รรมชาติโดยการควบคุมมิใหทําการประมงปูขนะมีไขนอกกระดอง ดังนี้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32(7) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไวมใี จความสําคัญ หามมิใหบุคคลใดทําการประมงปู
ในทะเลไมวาดวยวิะใดแกปูที่มีไขนอกกระดอง ภายในระหวางเดือน ตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกป
ซึ่งไดแกพันธุปูเหลานี้
1. ปูทะเล Scylla serrata (Forskal)
2. ปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus)
3. ปูลาย Charybdis ferriatus (Linnaeus)
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ภาคผนวก
เครื่องมือและวิธกี ารประมง เครื่องมือที่ใชทาการประมงปู
ํ
ทะเลในประเทศไทยที่ใชกันอยาง
แพรหลาย พอจะจําแนกออกไดเปน 9 ชนิดใหญๆ ดังนี้ คือ
1. อวนจมปู (Crab bottom gill net)
ลักษณะเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา มีเนือ้ อวน 2 ชนิด คือ เนือ้ อวนไนลอนและเนือ้ อวนเอ็น ชาว
ประมงรายหนึง่ ๆ จะใชอวนประมาณ15-100 ผืน มาตอกัน
วิธกี ารทําการประมง : ชาวประมงจะนําเรือออกไปตามชายฝง ทะเลทีม่ รี ะดับความลึกของนํา้
ประมาณ 2-40 เมตร แลวทําการวางอวนใหตดิ พืน้ ทองทะเล (ภาพที่ 11) การวางอวนตองวางขวาง
กระแสนํ้า โดยทิง้ ถวงหินปลายขางหนึง่ แลวปลอยอวนไปเรือ่ ยๆ จนหมดแลวจึงทิง้ หินถวงปลายอีกขาง
หนึ่ง มีทุนธงผูกไว ซึง่ ในเวลากลางคืนจะมีตะเกียงไฟนํ้ามันผูกติดทุน ธงไวดว ย เพือ่ ใชในการสังเกต
ตําแหนงอวน
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2. ไซนอน ลอบปา (Bamboo trap)
ลักษณะเปนรูปทรงกระบอก (ภาพที่ 12) ประกอบดวยไมไผซีกถักดวยหวาย มีปากทางเขา
เรียกวา "งาแซง" มีทง้ั งา 2 ชั้น และงา 2 ขาง (หัวทายของลอบ) ทําหนาทีก่ นั ปูทเ่ี ขาลอบแลวมิใหออก
ไดงาย แตมที เ่ี ปดตอนทายของลอบเพือ่ นําปูออก สําหรับลอบปาจะมีหลายชนิดดวยกัน ซึง่ ในทองถิน่
ทางภาคใตมกั นิยมเรียกลอบนีว้ า "ไซ"

1. ปากลอบ
2. กนลอบ
3. ฝาปดกนลอบ
4. งาแซง
5. กอนหินถวงลอบ 6. สายทุน
7. ทุน กระบอก
วิธีทําการประมง: ชาวประมงจะวางลอบในทีน่ าตื
้ํ น้ บริเวณตามปาชายเลนปากแมนาที
้ํ เ่ ปดออก
สูทะเลโดยวางเปนลูกๆ ใชไมปกคํา้ 2 อันไว เพือ่ ไมใหลอบเคลือ่ นทีใ่ นตัวลอบจะมีเหยือ่ ผูกดวยลวด เพื่อ
ลอสัตวนาให
ํ้ เขาลอบ เหยื่อที่ใชไดแก ปลาเปด และปลากระเบนเปนตน
3. ไซนู (Bamboo trap)
เปนเครื่องมือทีน่ ยิ มใชกนั ในภาคใต ลักษณะเปนรูปทรงปรามิดยอดสูง ทําดวยไมไผทรง
กระบอกผาใหเปนซี่ และถักดวยเชือกใหซี่ไมหางกัน 1-3 เซนติเมตร ปากทางเขาเปนสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
ยาวดานละ 25 เซนติเมตร ความยาวไซจากปากถึงกน 40 เซนติเมตร(ภาพที่ 13) ตอนกนจะมีหนิ ถวง
สวนฝาปด-เปดมีหว งพลาสติกผูกตรงสีม่ มุ ของฝา
หาวทั้ง 4 จะรอยอยูก บั รางไมเลือ่ นขึน้ ลงได มี
กระเดื่องสําหรับปด-เปดอันหนึง่ กับกระเดือ่ งเสียบเหยือ่ อีกอันหนึง่ โดยทั้ง 2 อันจะติดกันตรงปลายที่
เจาะรูไวมยี างยืดคอยดึงทีฝ่ าปด-เปด ขณะเมือ่ ปูเขาไปกินเหยีอ่
วิธกี ารทําประมง : เครื่องมือชนิดนีจ้ ะใชไดทง้ั ในเวลากลางวัน และกลางคืน ทัง้ ในชวงนําขึ
้ น้ และ
นําลง
้ ชาวประมงจะทําการประมงตามชายฝง ทะเล แมนาลํ
้ํ าคลอง นํ้ากรอย ทีร่ ะดับความลึกของนํา้
ประมาณ 1-5 เมตร พืน้ ทองนํ้าเปนพืน้ โคลน โดยจะวางเครือ่ งมือตามภาพที่ 13 จะทําการกู 2-3 ครัง้
ตอวัน เมือ่ เอาสัตวนาออกแล
้ํ
วจะเปลีย่ นเหยือ่ ใหมเพือ่ นําไปดักจับปูตอไป
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4. เชงเลงราว (Cone shaped bamboo trap set on line)
เครื่องมือนี้ประกอบดวยไมไผผาซีก ถักดวยหวายเปนเปลาะ ๆ เปนรูปทรงกระบอก (ภาพที่
14) ความยาวจากปากถึงกนประมาณ 50-75 เซนติเมตร มีเสนผาศูนยตอนปากยาวประมาณ 2530 เซนติเมตร และสวนกนยาว 9 เซนติเมตร
วิธที ําการประมง : เชงเลงราววางไดทั้งกลางวัน-กลางคืน ทัง้ ในชวงนําขึ
้ น้ หรือนํ้าลง ชาว
ประมงจะวางบริเวณปากแมนํ้าหรือตามชายฝง ทีพ่ น้ื ทองทะเลเปนโคลน ความลึกของนําประมาณ
้
1-8
เมตร โดยทําการวางเปนราวผูกดวยเชือกคราวใหเชงเลงแตละลูกหางกัน5 เมตร ชาวประมงรายหนึง่ ๆ
มีเชงเลงประมาณ 30-50 ลูก

5. ลอบแบบฝาชี (Crab trap)
เปนเครือ่ งมือจับปูชนิดหนึง่ ทีน่ าแบบมาจากประเทศญี
ํ
่ปุน ลักษณะคลายฝาชี โครงทําดวยเหล็ก
เสนขนาด 2.5 หุน นํามาเชือ่ มประกอบเปนรูปฝาชี แลวหุม ดวยเนือ้ อวนโปลีขนาด 1-2 นิว้ ทางเขาใช
ตะกราหรือชามพลาสติกเจาะกันเพือ่ เปนทางใหปเู ขาลอบ (ภาพที่ 15)
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วิธกี ารทําประมง : ลอบนี้จะใชตามริมชายทะเลทั่วไปที่นาตื
ํ้ น้ พืน้ ทองทะเลเปนโคลนระดับความ
ลึกประมาณ 0.50-2.50 เมตร ชาวประมงจะนําลอบใสเหยือ่ ออกไปวางในแหลงทีค่ าดวามีปู โดยวาง
หางกันลูกละประมาณ 10-15 เมตร โดยมีทุนผูกติดกับลอบทุกใบเพื่อไวสังเกต ลักษณะการทํางานของ
ลอบนี้ ปูจะไตขน้ึ บนตัวลอบ เพือ่ เขาไปกินเหยือ่ แลวไมสามารถออกมาได ชาวประมงก็จะทําการกูล อบ
และเปดเอาปูออกทางดานลาง

6. ลอบปูแบบพับได (Collapsible crab trap)
โครงสรางประกอบดวยเหล็กเสน ขนาด 2.5 หุน ทําเปนรูปสีเ่ หลีย่ มขนาด 45 x 60 x 30
เซนติเมตร ทาดวยสีกนั สนิม และคลุมดวยอวนโปลีขนาดตาอวน 1 นิว้ มีทางเขา 2 ทาง คือ ทางตอน
หัวและทาย เรียกวา "งาแซง" ลักษณะพิเศษของลอบนีค้ อื สามารถพับเก็บได (ภาพที่ 16)

การเลีย้ งปูทะเล 17

วิธที ําการประมง จะมี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 การวางลอบแบบเดีย่ วโดยใสเหยือ่ ปลาสดแลววางลอบผูกทุน การวางลอบจะใชเวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็ทาการกู
ํ
 ชาวประมงรายหนึง่ ๆ จะมีลอบประมาณ 25-50 ลูก
วิธีที่ 2 การวางแบบราว นําลอบมาผูกเชือกยาว 5 เมตร ผูกติดกับสายคราวใหลอบแตละลูก
หางกัน 10 เมตร แหลงทําการประมงดวยเครือ่ งมือนี้ จะเปนบริเวณตามชายฝงทะเลทั่วไป ปะการัง
เทียมและซากโปะ
7. จัน่ หยอง หยอง ยอปู (Crab lift net)
เครื่องมือจั่นนี้ มีลกั ษณะคลาย ๆ กับยอขนาดเล็ก โดยใชตาอวนขนาดประมาณ 5-6
เซนติเมตร ใชตะกัว่ ถวงทัง้ สีม่ มุ
มีเหยือ่ ผูกตอนกลางของตนไม มีทุนพลาสติกพรอมสายทุน (ภาพ
ที่ 17) ทางภาคใตเรียกวา "หยองหรือยอปู"
วิธกี ารประมง : ชาวประมงจะทําการประมงในบริเวณชายฝง ทีม่ พี น้ื เปนโคลน ความลึกนํา้
ประมาณ 0.30-4 เมตร การวางจะวางในชวงนําไหลซึ
้
ง่ จะไดผลดีกวานํานิ
้ ง่ จัน่ จะถูกวางเปนรูปวงรีมี
ระยะหางกันคันละประมาณ 10-15 เมตร เมือ่ วางคันสุดทายก็จะเริม่ กูจ น่ั อันแรก ชาวประมงรายหนึง่ ๆ
จะมีจั่นประมาณ 10-15 คัน โดยมีทนุ พลาสติกเปนเครือ่ งหมาย

8. ตะขอเกีย่ วปู (Hook)
ตะขอเปนเครื่องมือทีใ่ ชจบั ปูทอ่ี าศัยอยูใ นรูในปาชายเลน ลักษณะของตะขอจะเปนเหล็กเสน
ขนาดประมาณ 2-3 หุน ยาว 110 เซนติเมตร มีปลายขางหนึง่ งอสําหรับเกี่ยวปูออกจากรู (ภาพที่ 18)
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9. แรวดักปู (Crab lift net)
เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชจบั ปูแบบงายๆ และเปนทีน่ ยิ มกันทัว่ ไปของชาวประมงขนาดเล็ก ขอบแรวทํา
ดวยไมไผผาซีกหรือลวด แรวมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 30-50 เซนติเมตร ตัวแรวทําดวยเนือ้ อวน
ซึ่งมีทั้งดานถักและเอ็นขนาดตาประมาณ 8-10 เซนติเมตร คันแรวใชไมโกงกางยาว 1.5 เซนติเมตร
ตรงโคนเสี้ยมใหแหลมมีเชือกผูกตรงขอบแรว 3 จุด แลวปลายผูกรวมกันเปนปมทีค่ นั แรว มีที่เสียบเหยื่อ
ตรงกลางเนือ้ อวนติดกับคันแรว (ภาพที่ 19)
วิธที าการประมง
ํ
: ชาวประมงจะเสียบเหยื่อแลวทําการวิง่ เรือ ปกแรวกับพื้นทะเลที่เปนโคลน
ระดับความลึกของนําประมาณ0.30-2.5
้
เมตร โดยปกแรวใหหางกันประมาณ 5-6 เมตรตออัน ชาว
ประมงรายหนึง่ ๆ จะมีแรวประมาณ 20-120 อัน

คณะทํางานจัดทําคูม อื การขุนและเลีย้ งปูทะเล
1. นายอนุวัฒน รัตนโชติ ผูอ านวยการศู
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นยพฒ
ั นาการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝงสุราษฎรธานี
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